Felhasználói kérdőív
Szeretnénk felkérni Önt a Paxman Scalp Cooling Kutató és Innovációs központ által
szervezett kutatásban való részvételre. A kutatást a Huddersfieldi Egyetem munkatársai, Dr.
Ertu Unver, Jane Clayton és Jonathan Binder vezetik.
A kutatás célja, hogy minél több adatot gyűjtsünk a felhasználóktól a Paxman Scalp Cooling
(Paxman Fejbőrhűtő) sapkáinak tervezésével és a kemoterápia alatti használatával
kapcsolatban. A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe az Ön részéről. A részvétel teljes
mértékben önkéntes és Önnek nem szükséges válaszolnia egyetlen olyan kérdésre sem,
amelyre nem szeretne választ adni. Az adatgyűjtés bizalmas és teljes anonimizáltan zajlik.
Kérjük, ne tegyen közzé semmilyen olyan adatot, ami alkalmas lehet az Ön személyének
beazonosítására.
Ha bármelyik kérdésre nem tud válaszolni, akkor az adott mezőt hagyja üresen.
* Kötelező
Elfogadom a részvételt a tudományos vizsgálatban. Megértettem a célját és a természetét a
vizsgálatnak, a részvételem önkéntes. Megértettem, hogy bármikor megszüntethetem a
részvételemet a vizsgálatban mindenfajta büntetés és következmény nélkül.



Egyetértek
Nem értek egyet

Az Ön adatai
Kor







< 20
20-34
35 – 44
….
….
Nem szeretnék válaszolni





Nő
Férfi
Nem szeretnék válaszolni



Hungary

Nem

Ország
Etnikum








Többféle
Fehér
Fekete
Ázsiai
Arab
Dél-amerikai
Egyéb

Az Ön kemoterápiás kezelése
Diagnózis: Érintett szerv












Emlő
Petefészek
Endometrium/Méhtest
Tüdő
Hasnyálmirigy
Méhnyak
Méh
Prosztata
Gyomor
Vastagbél
Egyéb

Diagnózis: betegség stádiuma
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Kemoterápia kezdete (hozzávetőleg)
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A kezelése jelenleg is folyamatban van vagy befejezett?



Folyamatban
Befejezett

Hány kezelési ciklus lesz/volt?




1
2
…..

Ha a kezelése még folyamatban van, eddig hány kezelési ciklus zajlott le?




1
2
…

Alkalmazott készítmény(ek) neve:
……………..saját válasz

Az Ön fejbőrhűtéses kezelése
Melyik típusú sapkát használja?




PSCS sapka (2017-mostanáog)
PSC és Obis sapka
Nem tudom

Ha tudja, kérem adja meg az Ön által használt sapka méretét. Amennyiben nem emlékszik, de
a sapka elérhető az Ön számára, akkor szilikon sapka belső oldalán, a széria szám előtt
található betű jelzi a méretet.







S
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M
ME
L
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Ha tudja, kérem, adja meg az Ön által használt külső sapka méretét. Ez sapkára nyomtatott
Paxman logó –kör- színkódjával van jelölve: S (piros vagy zöld); M (lila vagy narancs); L kék
vagy fekete)








Nem tudom
S (piros)
S (zöld)
M (lila)
M (narancs)
L (kék)
L fekete)

A hűtés TELJES ideje az egyes kemoterápiás kezelések alkalmával (hozzávetőlegesen):


2 – 2,5 – 3 - ………..- 8

A hűtés ideje az infúzió előtt és után



Előhűtés
Utóhűtés

Melyik hajtípus volt leginkább jellemző Önre a kezelés előtt?





1 A-C
2 A-C
3 A-B
4 A-B

Kérem adja meg a kezelés alatti hajvesztése mértékét (akkor is ha a kezelése még
folyamatban van)







0 - Nincs számottevő hajvesztés
1 – Minimális mértékű hajvesztés (nem igényel paróka vagy kendő viselést)
2 – Közepes mértékű hajvesztés (nem igényel paróka vagy kendő viselést)
3 – Jelenős mértékű hajvesztés (paróka vagy kendő viselése szükséges)
4 – Teljes hajvesztés
Bizonytalan

A fejbőrhűtés hatása Önre.
Kérem, határozza meg, hogy a fejbőrhűtés illetve a hajhullás elmaradása/csökkenés milyen
mértékben befolyásolta Önt személyesen:
Nagyon jelentősen
befolyásolta






Jelentősen
befolyásolta

Valamelyest
befolyásolta

Kevéssé
befolyásolta

Nem
befolyásolta

az érzelmi közérzetében
a családdal és a barátokkal való kapcsolatában
a szociális aktivitásában
a munkahelyi aktivitásában
a fizikai/sport aktivitásában

Egyéb észrevétel, amit meg szeretne osztani velünk azzal kapcsolatban, mit jelentett Önnek a
fejbőrhűtés személyesen.
………….saját válasz

A hűtéssel kapcsolatos tapasztalatai
Kérem jelölje meg az alábbi állítások közül melyek voltak a saját tapasztalatai
A sapka illeszkedése
Teljesen
egyetértek





egyetértek

semleges

nem értek egyet

egyáltalán nem
értek egyet

a sapka megfelelően illeszkedett
a sapka méretének kiválasztási folyamat egyértelmű volt
elégedett voltam, megfelel méretű sapka lett kiválasztva
a sapkát könnyű felvenni

Kényelem és kivitelezés
Teljesen
egyetértek







egyetértek

semleges

nem értek egyet

a sapka viselése kényelmes a kezelés alatt
a hidegérzett elviselhető volt a kezelés alatt
az áll szíj komfortos volt
a sapka súlya komfortos volt a kezelés teljes ideje alatt
a sapka kinézetre tetszetős
a pajesz hűtése előnyös lenne

egyáltalán nem
értek egyet

Összességében egy 10-es skálán mennyire volt tolerálható a fejbőrhűtés







0 nem volt diszkomfort érzés
2 zavaró
4 kényelmetlen
6 jelentős diszkomfort
8 súlyos diszkomfort
10 kínzó

Az alábbi ábrán jelölje be legyen szíves azokat a területeket, ahol a sapka illeszkedése nem
volt megfelelő. Ez a terület megegyezhet azokkal a területekkel ahol jelentősebb volt a
hajvesztés



elöl
oldalt

Javasolna-e bármilyen beállítást/módosítást a sapka illeszkedésének/komfortjának a javítása
érdekében?



Igen (kérem fejtse ki alább a következő pontnál)
Nem

Van bármilyen további észrevétele a kezelés során szerzett tapasztalataival vagy a sapka
kivitelezésével kapcsolatban? Kérjük tegyen javaslatot a kialakítás módosítására, amennyiben
azt szükségesnek ítéli.
…………………saját válasz
Mivel töltötte az idejét a kezelések alatt. Válassza ki legjellemzőbb 4 tevékenységet











alvás
Olvasás (könyv/magazin/újság)
Telefon/tablet/laptop/e-könyv használat
Online/számítógépes játék
TV/film nézés
Írás/rajzolás
Zenehallgatás
Tábla vagy kártyajáték
Kézimunka (kötés/horgolás/varrás)
Meditáció/imádkozás

Perifériás neuropátia mint a kemoterápia mellékhatása.
A perifériás neuropátia a kézben és/vagy a lábban különféle jelenségeket képes okozni, úgy
mint bizsergés, égető érzés, zsibbadás, szúrás
A kemoterápia megkezdése előtt diagnosztizálta-e valaha Önnél perifériás neuropátiát?




Igen
Nem
Nem tudom

Tapasztalt-e a kezelés alatt/után bármilyen fokú neuropátiás jeéenséget?



Igen
Nem

Ha igen, kérem adja meg a tapasztalt jelenség mértékét!
KÉZ
Nem






Kicsi

közepes

Jelentős

Nagyon erős

Kicsi

közepes

Jelentős

Nagyon erős

Bizsergés
Égető érzés/forróság
Zsibbadás
Tűszúrás érzése
Görcs

LÁB
Nem






Bizsergés
Égető érzés/forróság
Zsibbadás
Tűszúrás érzése
Görcs

Kérem határozza meg a összességében a neuropátia mértékét (0-5)
0 Nem volt



1 Kisfokú

2 Közepes

3 Jelentős

4 Erős

Közvetlenül a kemoterápia után
3 hónappal a kemoterápia után

Jelezze, ha a neuropátia befolyásolta az alábbi tevékenységek bármelyikét





írás
kis tárgyak használata, mint pl. a gomb
séta/járás
fizikai aktivitás

Az előzetes kutatások arra utalnak, hogy a végtagok hűtése a kemoterápia alatt
csökkenti/megelőzi a neuropátia kialakulását. A kemoterápia megkezdése előtt ismert volt Ön
előtt ez az információ?



Igen
Nem

Alkalmaztak-e a kezelése során bármilyen formában végtaghűtést?



Igen
Nem

A hűtés a neuropátia megelőzésére
Kérjük jelölje meg, melyik végtagján történt hűtés!
Bal



Jobb

Kéz
Láb

Kérjük adja meg, milyen módon történt a kéz/láb hűtése! (pl. jégaku)
Szükséges volt-e ennél a módszernél a folyamatos felügyelet/beavatkozás egy másik személy
részéről?



Igen
Nem

HA rendszeres cserére volt szükség, ki végezte azt?





Család/ismerős
Kórházi alkalmazott
Önkéntes
Egyéb

A végtaghűtés TELJES
(hozzávetőlegesen):


ideje

az

egyes

kemoterápiás

kezelések

2 – 2,5 – 3 - ………..- 8

A végtaghűtés ideje az infúzió előtt és után



Előhűtés
Utóhűtés

Összességében egy 10-es skálán mennyire volt tolerálható a végtaghűtéshűtés







0 nem volt diszkomfort érzés
2 zavaró
4 kényelmetlen
6 jelentős diszkomfort
8 súlyos diszkomfort
10 kínzó

A végtaghűtést szakaszosan vagy folyamatosan alkalmazták Önnél



szakaszosan
folyamatosan

alkalmával

Használt-e a kezelés alatt bármilyen elektronikus eszközt (telefon/tablet)?




Igen
Nem
Nem jellemző

Igen válasz esetén hogyan kezelte az eszközt a kéz hűtése alatt?
………………saját válasz
Hol találkozott
információval?










a

végtaghűtés

neuropátiát

közösségi média
Internet
Egészségügyi szolgáltató
Nyomtatott sajtó
Onkológiai betegszövetség
Másik daganatos beteg
Család/barát/munkatárs
Kiegészítő vagy alternatív terapeuta
Egyéb

mérséklő/megelőző

hatására

vonatkozó

Egyéb észrevétel?
Amennyiben bármilyen további információt/észrevételt szeretne megosztani velünk, azt itt
megteheti.
……………..saját válasz

